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 חזק בת* המשפט, תש•״*-1957

ים בימי הפגרה נ י ל בענ ו פ הטי ט ו פ ש מ י ה ת ת ב ר ג ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 / ובתוקף שאר

 הסמכויות הנתונות לי על־פי דין, אני מתקין תקנות בית־דין אלה:

 מקופת הפניה 1. הפגרה בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום

 ובלשכות ההוצאה־לפועל תהא מיום י״ד בניסן תשלי׳א (9 באפריל 1971) עד יום כ׳ בניסן

 תשל״א (15 באפריל 1971),

 יילל כי» 2. במשך פגרת בתי המשפט -
 הפגרה

 (1) לא ידון בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי, בכל ענין, אלא אם

 החליט נשיאו או שופט שנתמנה לכך על־ידיו, שהענין אינו סובל דחיה;

 (2) לא ידון בית משפט שלום במשפטים פליליים, אלא על פי החלטה

 בכתב מאת שופט ראשי של בית משפט שלום או שופט של בית משפט

 שלום שנתמנה לכך על־ידיו, שיש לשמוע סוג מםויים של משפטים פליליים,

 או שהענין שהובא בפניו אינו סובל דחיה;

 (3) לא ידון בית משפט שלום בעניניס אזרחיים ולא ידון ראש הוצאה־

 לפועל בעניני הוצאה־לפועל, אלא אם החליט שופט ראשי של בית משפט

 שלום' או שופט של בית משפט שלום שנתמנה לכך על־ידיו, או ראש

 הוצאה־לפועל, שהענין אינו סובל דחיה.

 3. מנהל בתי המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים, או משפט

 פלוני מםויים, או ענין פלוני, או סוג ענינים בלשכת הוצאה־לפועל, יישמע בימי הפגרה

 בבית משפט פלוני או בכל בתי המשפט או בפני ראש הוצאה־לפועל פלוני או בפני כל

 ראשי ההוצאה־לפועל.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי המשפט (פגרת בתי המשפט והטיפול בענינים

 בימי הפגרה)(מס׳ 2), תשל״א—1971״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״א בשבט תשל״א (1.6 בפברואר 1971) י
) שר המשפטים 7 0 0 8 מ 0 ח ) 

 ס״ח תשי״ז, עמ׳ 148.

 פמכוונ 9נהל
 במי המשפט

 608 קובץ התקנות 2670, ז׳ באדר תשל״א, 4.3.1971



 חוק החבגון והבניה, תשב״ה-1965
רות אג ו ו אי , תנ תר ה להי ש ק ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. האמור בתקנה 24 לתקנות התכנון והבניה (בקשר להיתר, תנאיו ואגרות), !*יקיז מקנמ 24׳
, יסומן בפסקה (1) ואחריה יבוא: ׳ י: •  תש״ל—1970 2

 ״(2) האמור בהגדרת ״עורך בקשה״ בתקנה 1 תחילתו ביום ח׳ בתמה
 תשל״א (1 ביולי 1971) או ביום תחילתן של תקנות המהנדסים והאדריכלים

, הכל לפי המוקדם יותר.״  (רישוי.וייחוד פעולות), תשכ״ז—1967 3

 2. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראה מיוחדת), ביטול
 תשל״א—1970 * — בטלות.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) השפ
 (תיקון מס׳ 3), תשל״א—1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  ג׳ באדר תשל״א (28 בפברואר 1971) , י
) 1 שר הפנים. 7 6 , א 5 - ח  י

 1 ס״זז תשכ׳׳ה, עמ׳ 307

 2 ק״ת תש״י, עמ׳ 1847.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 2399.

 * ק״ת תשל״א, עמ׳ 271.

 חוק הקאדים, תשכ״א-1961
י ת ע מ ש ת דין מ י ב י הדיון ב ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(1) לחוק הקאדים, תשכ״א—1961 ולאחר התייעצות
 עם ראש בית הדין השרעי לערעורים ועם שר המשפטים, אני מתקין.תקנות אלה:

 1¿ רצה שר הדתות לקבול על קאדי לפני בית הדין המשמעתי (להלן — בית הדין)
 לפי סעיף 18 לחוק, יגיש את קובלנתו לראש בית הדין השרעי לערעורים בשבעה עתקים.

 2. היתד. הקובלנה על ראש בית הדין השרעי לערעורים, תוגש לקאדי בעל הותק
 הגדול, והוא יעשה את כל הפעולות שעל ראש בית הדין השרעי לערעורים לעשותן לפי

 תקנות אלה.

 3. (א) שר הדתות יודיע לראש בית הדין השרעי לערעורים או לקאדי בעל הותק
 הגדול, הכל לפי הענין, במעמד הגשת הקובלנה, את קביעתו בדבר הקאדי שישמש

 אב־בית־הדין וכן את שמו ומענו של הנציג שמינה לשמש כחבר׳ בית הדין.

 (ב) קיבל ראש בית הד־ין השרעי לערעורים את קובלנת שר הדתות, ישלח
 עותק ממנה לראש לשכת עורכי הדין,. ויבקשו לזמן את המועצה הארצית של לשכת
 עורכי הדין(להלן — המועצה) על מנת שזו תמנה את עורך הדין שישמש כחבר בית הדין.

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 118 ; תשכ״ד, עמי 142.

 הגשת קובלנה

 קובלנה עי
 ראש ביה הדיו

 השדעי
 לעדעוריפ

 הרבב ביו!
 הדין
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 (ג) ראש לשכת עורכי הדין יודיע לראש בית הדין השרעי לערעורים תוך עשרה
 ימים מיום קבלת הבקשה את שמו ומענו של עורך הדין שמינתה המועצה לשמש כחבר

 בית הדין.
 (ד) עם קבלת הודעת ראש לשכת עורכי הדין, ימציא ראש בית הדין השיעי
 לערעורים לאב־בית־הדין ולשני חברי בית הדין כתבי מינוי חתומים בידו, ויודיע על
 גמי היכב בית הדין לשר הדתות; היה ראש בית הדין השרעי לערעורים אב־בית־הדץ,

 ימציא שי הדתות את כתבי המינוי לחברי בית הדין.

 4. (א) אב־בית־הדין יקבע את יום הדיון ויודיע למנהל בתי הדין השיעיים למסוי
 לידי הנאשם הזמנה לדין, ויציף לה עותק הקובלנה.

 (ב) ההזמנה לדין לנאשם תימסי לנאשם שבעה ימים לפחות לפני הדיון.

 5. נוכח בית הדין כי הנאשם הוזמן כהלכה ולא התייצב, ישאי בית הדין לקיים את
 הדיון בהעדדו, או לדחות את הדיון למועד אחד ולהטיל על הנאשם את הוצאות הדחיה.

 6. הנאשם יהיה דשאי להיות מיוצג לפני בית הדין על ידי בא כוח.

 7. הדיון יתקיים בדלתיים סגורות, אם לא החליט בית הדין על דרך אחרת.

 8. אב־בית־הדין יקיא את הקובלנה והנאשם יתבקש על ידי אב־בית־הדין להשיב
 עליה.

 9. דשאי הנאשם להשיב אחת מאלה:
 (1) הוא מודה באשמה;

 (2) הוא כופד בכל העובדות המפויטות בקובלנה;
 (3) הוא מודה בעובדות המפודטות בקובלנה או במקצתן, אך כופד באשמה.

 מוצאיה יייייי 10. הודה הנאשם באשמה, רשאי בית הדין להסיק את מסקנותיו לחובה על פי הודאתו.

 11. לא הודה הנאשם באשמה, או לא התייצב הנאשפ ובית הדין החליט לקיים את הדיון
 בהעדרו, יגש בית הדין לבירור המשפט.

 12. הדיון יתברר בדרך שנקבעה בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965 צ, בשינויים
 המחריבים לפי העניו.

 13. מסמך המובא כראיה רשאים להגישו לבית הדין שלא בדרך גביית עדות, ובלבד
 שהעתקו נמסר לבעל הדין השני וניתן לו לעיין במסמך אם רצה בכך; כן רשאי בעל דין

 לעיין במסמך כל עוד נמשך בירור המשפט.

 14. בית הדין יסיק את מסקנותיו ברוב דעות.

 15. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הקאדים (סדרי הדיון בבית הדין המשמעתי),
 תשל״א—1971״.

 הזמנה יוין

 המייצגות
 הנאשפ

 ייצוג הנאשפ

 דיון •כדלתייפ
 פגודות
 קדיאמ

 הקוגלנה

 משוגמ
 הנאשפ

 גירוד המשפט

 ירך פירור
 :המשפט

 הגשמ מפמגיפ

 טפי,נזת
 פית הדין

ח ו ר ה פ ט י ג ר  ז
 שר הדתות

 ט״ ז בטבת תשל״א (13 בינואר 1971)
 (חמ 7776)

 ס׳׳זז תשכ״ה, עמי 161.
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 פקודת ההקדשות לצדכי צדקה

לגות ש ״קרן מי ד ק ה ל •נאמני ה ם ש ת ו ד ג א ת ר ה ב ד  צו ב
״ ן ג ־ ת מ ד חינוך ר  לעידו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה/ אני מצווה לאמור:

 1. ד״ר ישראל פלד, יצחק ילין, מתתיהו אדלר, יעקב גרומן, ד״ר נסים נסים, דוד רשומ
 מלמדוביץ, עו״ד נפתלי בן־יהודה, עו׳׳ד אברהם ציטיאט ומשה בדאון(להלן — הנאמנים/ •זהמאגי

 רשאים להתאגד.

 2. שם התאגיד יהיה ״קרן מילגות לעידוד חינוך רמת־גן״. שפ התאגיד

 3. מטרת התאגיד היא לעשות כל פעולה שיש בה כדי לעזור ולעודד תלמידים מעוטי מטדוג
 יכולת ובעלי כשרונות מרמת־גן לרכוש חינוך מכל סוג שהוא.

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים דין וחשבון
 שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות נוספות ומסמכים נוספים על

 רכוש התאגיד, הנהלתו ופעולותיו.

 5. ! לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן מילגות לעידוד חינוך רמת־גן), ה«פ
 תשל״א—1971״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י״ד בשבט תשל״א (9 בפברואר 1971) י
< שר המשפטים ד 8 0 9 מ 3 ח ) 

 מפיית דין
 וחשבון

 וידיעות י

 1 חוקי א״י, כיד אי, פרק י״ד, עמ׳ 107.

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה

ח ים בן נ ש ״קרן חי ד ק ה י ה אמנ ל נ ם ש ת ו ד ג א ת ר ה ב ד  צו ב

״ ( ר ה ל ל ר ם ק ל פ ו ד ס מ ד נ ה מ ) 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה *, אני מצווה לאמור:

 1. האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, שגריר ישראל באוסטריה, יושב ראש ישומ
 הקהילה היהודית בוינה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ראש מינהל הסטודנטים יהי"*

 והתלמידים במשרד לקליטת עליה ומרכז הקרנות במשרד החינוך והתרבות (להלן —
 הנאמנים),. רשאים להתאגד.

611 

 1 חוקי א״י, כיד אי, פרק י״ד, עמ׳ 107.
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 שפ התאגיד 2. לתאגיד ייקרא ״קרן חיים בן נח (מהנדס מדופלם קרל להר)״.

 3. מטרת התאגיד היא לסייע להתקדמות בלימודים של סטודנטים יהודיים שנולדו
 מחוץ לישראל ולומדים בישראל ולבצע את כל שאר המטרות כמפורט בשטר ההקדש.

 ««ית
 התאגיד

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לשר המשפטים או למי שהוסמך על ידיו דין וחשבון
 שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות ומסמכים נוספים על רכוש

 התאגיד, הנהלתו ופעולותיו.

 מפיית דין
 וחשבון
 וידיעות

 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן חייט בן נח (מהנדס מדופלם
 קרל להר)), תשל״א—1971״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע י  ט״ובשבט תשל״א (10 בפברואר 1971) •
) שר המשפטים 7 8 0 9 מ 3 ח ) 

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-1957

 פקודת הסמכויות בעגץ היבוא, היצוא והמכס (המה), 1939
ר ת ן ס מו ר סי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותיש,
,  תשי״ח—1957/ וסעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939 2

 אני מצווה לאמור:

, יסומן  תיקון סעיף 2 1. סעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימוני סתר), תשכ״ד—1963 3

 כסעיף קטן(א) ואחריו יבוא: /

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייבים לסמן בסימון סתר דק את
 תאריך הייצור, אם שם היצרן ושם המזון צויינו בכתב בר־קיימא על מכסה

 הקופסה או על הקופסה.״

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימוני סתר) (תיקון),
 תשל״א—1971״.

. ר י פ ס ס ח נ  א׳ בשבט תשל״א (27 בינואר 1971) פ
< שר המסחר והתעשיה 7 4 0 ג 0 מ 9 ז ז  י

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ע׳׳ר 1939, תוס׳ 1 מס׳ 968, עמ׳ 137.

 3 ק״ת 1522, תשכ׳׳ד, ע«׳ 392.

 612 קובץ התקנות 2670, ד באדר תשל״א, 4.3.1971



 חוק רישוי עסקים, חשב״ח-968ו
י רישוי נ ם טעו י ק ס  צו ב:דבר ע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—a 1968 ובהתייעצות עם
 שרי הבריאות והמשטרה, אני מצווה לאמור:

 1. בצו רישוי עסקים (קביעת עסקים טעוני רישוי), תשכ״ז—1967 2 (להלן — הצו
 העיקרי), פריט 64 — יימחק.

 2. בצו העיקרי, אחרי פריט 111 יבוא:
 ״111א. יהלומים ואבני חן — מפעל לליטושם או לעיבודם 10״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו רישוי עסקים (קביעת עסקים טעוני רישוי) (תיקון)׳ תשל״א—
 1971״.

 ט״ו בשבט תשל״א (10 ב3ברואר 1971) ז ר ח ו ר ה פ ט י ג
 >חמ 765051) שר הדתות

_ ממלא מקום שר הפנים _ _ _ _ _ 
 1 ס״ח 537, תשכ״ח, עמ׳ 204.

 2 ק״ת 2036, תשב״ז, ע«׳ 2317.

 חוק הניקח והחמה מפני שספונות, תשי״ח -1957
ת ניקוז ו ש ת ר מ ק ר ה ג ל  צו ב

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—11957

 ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמוד:

,  1. בתוספת לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), תש״ך—1960 2
 בטור ג׳ —

 (1) בפרט 7, בחלק ״א) נציגי הרשויות המקומיות״ — (
) אחרי הקטע ״6. מועצה מקומית שדרות 1״ יבוא: א ) 

 ״7. מועצה אזורית לכיש 1״ ;

 (ב) במקום ״בסה״כ 13״ יבוא ״בסה״כ 14״ ;
 (2) בפרט 18, בחלק ״א) נציגי הרשויות המקומיות״ —

) אחרי הקטע ״3. עירית גבעתיים 1״ יבוא: א ) 
 ״4. עירית חולון 1

 5. מועצה מקומית קדית אונו 1
 י 6. מועצה אזורית אונו 1״;

 (ב) במקום ״בסה״כ 10״ יבוא ״בםה״כ 13״.

 2, לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון).
 תשל״א—1971״.

ם ג ב ת י י י  י״ז בשבט תשל״א (12 בפברואר 1971) ח
״ שר החקלאות ׳ m 5138 

 1 ס״ח תשי׳׳ח, עמ׳ 4.

 2 ק׳׳ת תש״ד, עמ׳ 587 ! תשכ״ד, עמ׳ 1637 ¡ תשכ״ה, עמ׳ 2554.

 קובץ התקנות 2670, ז׳ נאדר חשל״א, 4.3.1971



 חוק התקנים, תשי״ג-953ן

ן רשמי ק ל ת ה ע ז ר כ  א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים,

 תשי״ג—1953!, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 א־ייה עי מקל 1. התקן הישראלי ״ת״ י 78 — אב תש״ ל (אוגוסט 1970) — בתי־נורה מתוברגים
 במקו רשמי

 (טיפוס אדיסון)״ הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,

 תל־אביב־יפו; {|

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,

 ירושלים

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב

 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך

 העצמאות 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 «מו«ומ הכיוימ
 היזהו

 מחייה 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 78 — השון תשכ״א (אוקטובר 1961) — בתי־נורה

 מתוברגים (טיפוס אדיםון), תשכ״ג—1962 2 — בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 ביטוי

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 78 — אב תש״ל (אוגוסט 1970) —

 בתי־ נורה מתוברגים (טיפוס אדיסון)), תשל״א-1971״.

׳ ג ל ב ר ט  מ
 הממונה על התקינה

 ג׳ בשבט תשל״א (29 בינואר 1971)
 (תמ 74082)

 1 0״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 248.

 614 קובץ התקנות 2670, ז׳ באדר תשי״א, 4.3.1971



 חוק התקנים, תשי׳׳ג-1953

 אבתה על תקן רשמי

 כתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים,

 תשי״ג—1953 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 153 — ניסן תשכ״ג (אפריל 1963) — תיבות לצינורות מגן א־יזה על מ־ןו
 , : , כתקן רשמי

 מבודדים בעלי מעטפת פלדה דקה׳׳ הוא תקן רשמי.

: מקומות הפקדתי ך ק פ ו ר ה ו מ א ן ה ק ת  2. ה
 התקן

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,

 תל ־אביב־ יפו;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,

 ירושלים,; י

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך

 העצמאות 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תחילה

 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 153 — תיבות לצינורות מגן מבודדים בעלי גימול

 מעטפת פלדה דקה), תשט״ז—1956 2 — בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 153 — ניסן תשכ״ג (אפריל השפ

 1963) — תיבות לצינורות מגן מבודדים בעלי מעטפת פלדה דקה), תשל׳׳א—1971״.

ט ר ב ל  ג׳ בשבט תשל״א (29 ביגואר 1971) מ׳ ג
) י הממונה על התקינה 7 4 0 8 מ 2 ח ) 

 1 ה״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תשט״ז, עמ׳ 825.

 קובץ התקנות 2670, ז׳ באדר תשל״א, 4.3.1971 615



 חזק התקנים, תשי״ג- 1953

 אכרזה על •תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים,

 תשי״ג—1953 *, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 א־יזה על י־ל,י 1. התקן הישראלי ״ת״י 206 — סיון תש״ל (יוני 1970) — סימון מוצרי חשמל״
 כיןקן רשמי

 הוא תקן רשמי.

 מקומות ה8ל,ח* 2. התקן האמור הופקד:
 התקן

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,

 תל־אביב־יפו;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,

 ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב

 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך

 העצמאות 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו; .

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.
 מחילה 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 ״כיטיי, 4, אכרזת תקנים (תקן ישראלי 206 — תמוז תשט״ז (יוני 1956) — סימון מוצרי

 חשמל), תשי״ז—1957 2 — בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 השפ 5, . לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 206 — סיון תש״ל (יוני 1970) —

 סימון מוצרי חשמל), תשל״א-1971״.

׳ ג ל ב ר ט  מ
 הממונה על התקינה

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 1717.

 ג׳ בשבט תשל״א (29 בינואר 1971)
 (ח« 74082)

 616 קובץ התקנות 2670, ז׳ באדר תשל״א, 4.3.1971



 חוק התקנים, תשי׳׳ ג-953 ו

 אכדזה על תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים,

 תשי״ג—1953 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 211 — אדר תשכ׳׳א (פברואר 1961) — מחוללי אצטילך א־י״זעלממו
 !״•׳.ן! כתקן רשמי

 הוא תקן רשמי.

. מקימות הפקדת ך ק פ ל ר ה ן מ א ן ן ן ק ן ן  2 ה

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,

 תל־אביב־יפו;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,

 ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב

 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו;

- (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, -משרד המסחר והתעשיה, דרך

 העצמאות 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכדזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. מ״יליז

 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 211 — תמוז תשט״ז (יולי 1956) — מחוללי אצטילן), ניטיי

 תשי״ט—1959 2 — בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 211 — אדר תשכ״א (פברואר השפ

 1961) — מחוללי אצטילן), תשל״א—1971״.

ט ר ל ב ׳ ג  ה׳ בשבט תשל״א (31 בינואר 1971) מ
 >חמ 74082< הממונה על התקינה

 1 ס״וז תשי״ג, צמ׳ 30.

 2 ק״ת תשי״ט, עמי 1976.

 קובץ התקנות 2670, ז׳ באדר תשל׳׳א, 4.3.1971 617



 חלק התקנים, תער״ג-953ן

 אבתה על תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים,
 תשי״ג—1953 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 225 — אב תש״ל (אוגוסט 1970) — חלקי חילוף למכוניות:
 גומיות אטימה לבוכנות המופעלות הידרולית״ הוא תקן רשמי.

 אגרזה עי תקן
 כתקן רשמי

 2. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,
 תל־אביב־יפו;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך
 העצמאות 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 מקימות הפקדמ
 ׳התקו

ן  תחילתה של אכרזה זו היא —

 (1) לגבי איסור הייצור — כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות;

 (2) לגבי איסור מכירה והחזקה למכירה — כתום 365 ימים מיום פרסומה
 ברשומות.

 מחייה 3.

 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 225 — סיון תשכ״ד (יוני 1964) — חלקי חילוף
 למכוניות: גומיות אטימה לבוכנות של בלמים הידרוליים), תש״ל—1970 2 — בטלה

 מיום תחילתה של אכרזה זח.

 גיטוי

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים(תקן ישראלי 225 — אב תש״ל(אוגוסט 1970) —
 חלקי חילוף למכוניות: גומיות אטימה לבוכנות המופעלות הידרולית), תשל״א—1971״.

 מ׳ ג ל ב ר ט
 הממונה על התקינה

 ו׳ בשבט תשל״א (1 בפברואר 1971)
(74082 an) 

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1228.

 618 קובץ מתקנות 2670, ז׳ באדר תשל״א, 4.3.1971'



 חוק התקנים, תשי״ג- 1953

 אכרזה על תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים,
, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:  תשי׳יג~11953

 1. התקן הישראלי ״ת״י 230 — אייר תשכ״ט (מאי 1969), נתיבים מתוברגים בעלי אנרזה על מקו
י ט ש י י ^  פקק: דרישות טיב״ הוא תקן רשמי. 8

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,
 תל־אביב־יפו;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרד
 העצמאות 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו;

 3. על אף האמור בסעיף 105 לתקן מותרת, תוד 365 ימים מיום פרסום אכרזה זו הגבלה
 ברשומות, המכירה של נתיבים ופקקים בעלי עוצמות זרם נומינליות כפי שצויינו במהדורת

 1965 של תקן זה.

 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 230 — אב תשכ״ה (אוגוסט 1965) — נתיבים ביטול
 מתוברגים בעלי פקק: דרישות טיב), תשכ״ז—1966 2 — בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 230 — אייר תשכ״ט (מאי 1969), השט
 נתיבים מתוברגים בעלי פקק: דרישות טיב), תשל״א—1971״.

 מקומומ ה9קדת
 המקו :

 2. התקן האמור הופקד:

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 מ׳ ג ל ב ר ט
 הממונה על התקינה

 ו׳ בשבט תשל״א (1 בפברואר 1971)
 (חמ 74082)

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 30.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 523.
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׳ ן מקומי ו ט ל ש ר ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
ם י ר פ ס מ ם ב י ת ן ב ת וסימו ו ב ו ח ר ת ל ו מ ש ם ו י ר פ ס ן מ ת ת בדבר מ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 233 ו־247 לפקודת העיריות אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״בית״ — לרבות שטח קרקע אשר יועד להקמת בית בתכנית מיתאר;

 ״שינוי״ — לרבות ביטול, החלפה והמרה;

 ״שר״ — שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך;

.  ״תכניתי׳ — תכנית מיתאד שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2

 2. (א) עיריה תתן מספר לכל רחוב תוך 90 יום לאחר תחילתה של תכנית מיתאר
 מאושרת אשר בה מצויין הרחוב.

 (ב) לאחר הקמת המבנה הראשון ברחוב רשאית העיריה, בנוסף לאמור בסעיף
, לקבוע שם לרחוב.  קטן(א)

 (ג) כל רחוב הנושא מספר יקבל שם אחד בלבד.

 (ד) לא יינתן שם אחד או חלק ממנו לשני רחובות או יותר.

 3. עיריה תקבע מספרים לבתים תוך 90 יום לאחר תחילתה של תכנית מיתאר מאושרת
 אשר בה מצויינים הבתים, בשים לב להוראות אלה:

 (1) כל כניסה לבית, אף אם הוא עתיד להיבנות, תשא מספר נפרד;
 (2) בית הגובל בשני רחובות או יותר ישא מספר בכל רחוב;

 (3) בתים הבנויים בצדו האחד של הרחוב ישאו מספרים זוגיים? בתים
 הבנויים בצדו השני של הרחוב ישאו מספרים לא זוגיים.

 מתל מיפפר
 ועפ לרחובות

 מהן מפפריפ

 4. בוטל שם רחוב אין לחזור ולתיתו לרחוב אחר לפני עבור חמש שנים מיום
 שבוטל השם.

 ביטול שפ
 רחוב

 5. רחוב שחולק תתן העיריה מספר לכל חלק ממנו ורשאית היא לתת שם לכל
 חלק ממנו.

 6. (א) שלט הנושא את שם הרחוב יותקן על כל בית המצוי במפגש הרחוב עם
 רחוב אחר.

 (ב) לא היו ברחוב בתים הבנויים במפגש רחובות, יותקן השלט על עמוד אשר
 יוצב בפינת הרחוב ועל אחד הבתים ברחוב.

 ממן שפ
 ומפפר לרחוב

 שחולק

 התקנת שלט
 הנושא את שפ

 הרחוב

 7. עיריה רשאית לשנות מספר ושם של רחוב בחודש אוקטובר של כל שנה בלבד.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.

 שינוייפ
 במפפרימ

 ושמות של
 רחובות

 620 קובץ התקנות 2670, ז׳ באדר תשל׳׳א, 4.3.1971



 8. (א) עיריה תודיע לשר תוך 10 ימים על מתן מספר ושבו לרחוב, על שינוי מספר הודעות לעיי
 ושם של רחוב ועל קביעת מספרים לבתים ברחוב.

 (ב) הודעה בדבר קביעת מספר לבית תכלול את מספר ושם הרחוב אליו פונה
 הכניסה הראשית של הבית.

 9. עיריה אשר ביום תחילתן של תקנות אלה היו מצויים בתחומה רחובות שאין להם מתן מפ8ייפ
 מספרים, או שחלה לגבי תחומה תכנית שמצויינים בה רחובות כאמור, תתן מספרים ^3,מ

 לאותם רחובות, ולבתים המצויים בהם, תוך 90 יום מיום תחילתן של תקנות אלה. וגתיפ סיימיפ

 10. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתקפם של חוקי עזר שהתקינו עיריות בדבר מתן שימור דיניפ
 מספרים ושמות לרחובות וקביעת לוחיות מספר בבנינים, ובלבד שתכניות למתן שמות
 ומספרים לרחובות אשר הוכנו בהתאם לחוקי עזר האמורים יותאמו לאמור בתקנות אלה.

 ן
 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות י לרחובות וסימון בתים השפ

 במספרים), תשל״א—1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  ב׳ בשבט תשל״א (28 בינואר 1971) י
מ 765219< שר הפנים ח ) 

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945\

 חוק עזר לעמק־ חפר בדבר מס עסקיפ

, וסעיף 3 לפקודת 1  .בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה האזורית עמק־חפר חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. בתוספת'לחוק עזר לעמק־חפר (מם עסקים מקומי), תשכ״ט—1969 י (להלן — חוק תיקון ההופפמ
 1 העזר העיקרי), הפריט ״בית הבראה, לכל חדר 10״ — יימחק.

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970). תהילה

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־חפר (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״א— השפ
 1971״.

ב י ־ צ ן ם ב י י  נתאשר. ח
 ב׳ בטבת תשל״א (30 בדצמבר 1970) ראש המועצה האזורית עמק־חפר

 (וזמ 84604)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115 ; פ״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת 2340, תשכ״ט, עמ׳ 789 ; ק״ת 2419, תשכ״ט, עמי 1846.

 קובץ התקנות 2670, ז׳ באדר תשל״א, 4.3.1971 1



, ירושלים  המחיר 48 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי




